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Elizabeth I 

Elizabeth was born nearly 500 years ago, in 1533. Her father, King Henry VIII, had six wives. When 

Elizabeth was two, her father ordered her mother’s execution. ‘Off with her head!’ Elizabeth was very 

clever, but she had a difficult childhood with her bad-tempered father and so many stepmothers. She was 

put in prison in the Tower of London for two months when she was twenty. Elizabeth became queen in 

1558. ‘Your sister is dead. You are the new queen.’ The English people liked Elizabeth and called her 

‘Good Queen Bess’. But Elizabeth was often badtempered and bossy. ‘I said give me my wig!’ Elizabeth 

sent explorers sailing around the world. 

In 1577, Sir Francis Drake set sail in his ship, the Pelican. ‘Goodbye, Francis. Discover some new 

countries and bring me back some Spanish treasure!’ In 1588, the Spanish king sent a huge fleet of ships to 

attack England. It was called ‘the Spanish Armada’. Elizabeth gave a famous speech to inspire her army. 

‘My loving people! I know I have the body of a weak woman, but I have the heart and stomach of a king. I 

will live or die amongst you all, but I know we shall have a famous victory!’ Spain lost the battle. 

Elizabeth’s cousin, Mary, was Queen of Scotland. Mary had to run away from Scotland and she asked 

Elizabeth to protect her. ‘Please protect me, Elizabeth!’ Elizabeth was afraid that Mary wanted to become 

Queen of England. She locked Mary up in the Tower of London. Nineteen years later she ordered Mary’s 

execution. ‘Off with her head!’ Elizabeth was queen for 45 years. It was a golden age for England. She died 

in 1603, aged 70, and James I, Mary’s son, became king. ‘Queen Elizabeth is dead. Long live King James!’ 
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 اول الیزابت

همسر داشت. وقتی که الیزابت  ۶ هشتم هنری پدرش، ۱۵۳۳٫در سال  سال پیش بدنیا آمده است ۵۰۰الیزابت نزدیک 
زرنگی بود اما کودکی سختی را با  الیزابت دختر بسیار” سرش را برید” بود پدرش دستور اعدام مادرش را داد.  تنها دو سالش

الیزابت  .وقتی بیست سالش بود دو ماه از عمر خود را در زندانی در لندن گذراند گذراند. اوپدر بدجنس و با نامادری که دشت 
مردمان انگلستان از عملکرد ملکه ”. جدید شهری خواهرت فوت کرده است، تو ملکه” به ملکه منصوب شد.  ۱۵۵۸در سال 

من ” میکرد.  لب بد اخالق و ریاست منشانه رفتارمی نامیدند. اما الیزابت اغ” ملکه ای خوب جدیدشان راضی بودن و او را گ

 .با قایق فرستاد الیزابت کاشفانی را بدور کشور”. گفتم کاله گیس برای من بیارید

برو و ”. خداحافظ، فرانسیس”پلیکان را آماده نبود برای اکتشافات. ، سر فرانسیس درایک کشتی خود۱۵۷۷در سال 
اسپانیا برای دفاع از حقوق خود  ، کشور۱۵۸۸اسپانیایی برای من بیار. در سال  جدید را اکتشاف کن و گنج های کشورهای

 انگلستان فرستاد. که به آن ناوگان اسپانیایی میگفتند. الیزابت در آن روز ناوگان های عظیمی از کشتی را برای حمله به
مردم عزیز کشور انگلستان، میدانم ” است: سخنرانی بسیار مشهور و الهام بخشی برای ارتش خود انجام داد. که به این شرح

بین  اما من نمادی از پادشاه هستم، من هم در میان شما ها زندگی میکنم و در همین که نمونه ای از یک زن ضعیف هستم،
اسپانیا.)این جنگ به پیروزی انگلستان خاتمه  نیز خواهم مرد، اما میدانم که پیروزی با شرفی خواهیم داشت در جنگ علیه

 یافت(

 لطفا از من“بود. مری از اسکاتلند فرار کرد و از الیزابت درخواست کمک نمود.  دختر عموی الیزابت، مری، ملکه اسکاتلند
شود ترس داشت. او مری را در برج لندن زندانی  الیزابت از اینکه مری بخواهد به ملکه انگلستان تبدیل” مراقبت کن الیزابت

را برای  سال ملکه انگلستان بود. که سال های طالیی ۴۵او را امضا کرد. الیزابت بمدت  سال بعد حکم اعدام ۱۹کرد، و 

 .جهان گشود و جیمز پسر مری به پادشاهی رسید چشم از ۱۶۰۳سالگی در سال  ۷۰انگلستان به ارمغان آورد. او در سن 

 ”.ملکه الیزابت فوت کرده است، و پادشاهی طوالنی جیمز شروع شد“
 


